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Geachte liefhebbers en verzamelaars 
van het werk van Peter de Smet.

Als je denkt dat je alle albums van Peter de 
Smet allang op een rijtje hebt, val je echt 
letterlijk van je stoel als er opeens weer een 
�onbekend� album opduikt. Dit was dus het 
geval op de catawiki stripboekenveiling van 
16 mei 2012. Tijdens deze veiling wordt als 
kavel nummer 86 een Luxe Lodewijk Hard 
Cover in kunstlederen band aangeboden. Het 
zou gaan om nummer 5 uit een oplage van 
10. Het betreffende exemplaar is met 
dédicace van Peter de Smet aan Rob Harren.

De aanbieder is �Stripwereld�, bij ons beter 
bekend als Ruud Melse. Natuurlijk heb ik 
direct contact opgenomen met Ruud. Ik 
citeer hier even zijn letterlijke antwoord. �Hi 
Nico,Troost je. Ik wist ook niet dat deze 
editie van Lodewijk bestond, voordat Rob er 
recent mee aankwam. Geen idee ter 
gelegenheid waarvan het gemaakt is. Rob 
weet het ook helaas niet.�
Helaas schiet ik met dit antwoord niet erg 
veel op, totdat ik diezelfde avond een mailtje 
krijg van een andere �ordebewaarder�. Ook 
zijn mailtje citeer ik hier even letterlijk. �Hallo 
Nico, Wordt aangeboden op de veiling van 
a.s. woensdag; 10 ex. : zijn er maar 3 
geweest; heb ik zelf geproduceerd; één voor 
mezelf, één voor Peter en één voor Rob 
Harren; zouden er wel 10 moeten worden, 
maar dit is nooit gebeurd.� Het blijkt dus 
echt een bijzonder album te zijn dat geveild 
gaat worden. Na enig wikken en wegen heb 
ik voor mijzelf een prijs gesteld en bied op 
16 mei mee.

Wat schetst echter mijn verbazing, er zijn 
meer geïnteresseerden en de biedingen staan 
al boven de prijs die ik mij heb gesteld. 
Jammer, dan maar niet meedoen, maar wel 
in de gaten houden wat het eindresultaat 
wordt. Ik zie dat er twee bieders overblijven, 
te weten s***s en H***m. Geen idee wie 
het zijn en dus ook geen idee of ze bij �De 
orde� zijn aangesloten. De veiling wordt 
gesloten op het bod van Eur. 225,00 
(exclusief 9% veilingkosten) met de winnaar 
s***s. En weer is een vrijwel uniek item van 
Peter de Smet bij een fortuinlijke 
verzamelaar terechtgekomen. Mocht hij / zij 
deze nieuwsbrief lezen, wens ik hem / haar 
veel plezier met het verworven boek.

Generaal in het Deens.

Om nog even bij de �onbekende� albums te 
blijven en dat Ruud Melse ook zeer nuttige 
informatie geeft, mag blijken uit een 
bezoekje dat ik hem recentelijk heb 
gebracht. Dit was voor de bovengenoemde 
datum, want dat Lodewijk album was ons 
beiden nog volledig onbekend. Toen wij het 
even over de buitenlandse albums hadden, 
wees Ruud mij er op dat er twee Deense 
uitgaven zijn verschenen. Eén album uit 
1980 �Al magt til Generalen�en één uit 
1988 �Den magelose General�.
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Het laatste album kende ik niet en ben gelijk 
aan een internet speurtocht begonnen. Na 
enig zoeken vond ik een stripwinkel in 
Denemarken, die er een aanbood. Niet echt 
een �koopje�, maar omdat het boek nu 
eenmaal in de verzameling hoort, toch 
aangeschaft. En omdat Denemarken niet 
meedoet aan de euro, komen dus bij het 
afrekenen en verzenden ook nog wat extra 
kosten om de hoek kijken. Mocht één van 
jullie interesse hebben en ook op het internet 
gaan zoeken, sta dan niet versteld dat het 
boek totaal, met verzending, al gauw op een 
kleine Eur. 35,00 komt. Een afbeelding van 
het boek is inmiddels op de site 
(www.roodkoperenfluit.jouwweb.nl) 
toegevoegd.

Vermelding in EPPO.

Over de site, wil ik hier met gepaste trots 
nog even melden dat hij is vermeld in de 
Eppo 11 van 31-5-2012. Naast de site 
www.roodkoperenfluit.jouwweb.nl en 
www.mallejongen.nl wordt er door mij 
samen met A. Huizing en R. de Jong ook 
nog gewerkt aan de site 
www.martinlodewijk.jouwweb.nl. Dit laatste 
initiatief is ontstaan omdat wij voor onze 
verzamelingen heel veel tijdschriften 
doorbladeren.

Tijdens dit bladeren komen wij ook 
illustraties en advertenties van andere 
tekenaars tegen. Omdat wij naast onze 
eigen idolen, Peter de Smet en Jan van 
Haasteren, ook het werk van Martin 
Lodewijk leuk vinden is 
www.martinlodewijk.jouwweb.nl gemaakt. 
Via Robin Schouten is het e.e.a. ook 
terechtgekomen bij Meerten Welleman en 
laatstgenoemde heeft het direct in de Eppo 
geplaatst. Mooie publiciteit en een mooie 
opsteker voor hetgeen wij doen.

Reclame Van Houten.

Nu kwamen wij tijdens dit bladeren een 
artikel tegen in Taptoe nummer 32 van 2 
mei 1981 met de aanhef �stripfiguren gaan 
in de reclame�. Het betreft een artikel over 
het gebruik van stripfiguren bij / in 
advertenties. Op een van de bijgevoegde 
afbeeldingen staat een stukje van een Van 
Houten reclame met duidelijk herkenbare 
figuurtjes van Peter de Smet. Helaas ben ik 
deze advertentie nog nergens 
tegengekomen. Weet één van jullie mij iets 
meer over deze advertentie te vertellen, of 
beter nog, in welk tijdschrift deze 
advertentie te vinden is. Graag hoor ik van 
jullie.
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CJP folders.

In het tijdschrift �Kijk� nummer 09 van 1987 
zit een folder van het CJP samen met de 
ABN Bank. Nu bestaan er van de CJP folder 
meerdere exemplaren / versies, waarvan 
zelfs één in het Engels. Van deze CJP folder 
heb ik recentelijk een Engelstalig en een 
Nederlandstalig exemplaar via Marktplaats 
kunnen kopen. De Nederlandstalige folder 
heeft een witte voorkant met slechts één 
illustratie (exclusief voorkant) en de 
Engelstalige folder heeft een blauwe 
voorkant met drie illustraties (exclusief de 
voorkant). De CJP folder in de Kijk heeft een 
groene (afwijkende) voorkant en is eigenlijk 
een boekje met zes illustraties. Ik heb geen 
idee uit welk jaar de witte of de blauwe CJP 
folder zijn, omdat er geen datumvermelding 
op staat. De groene CJP folder heeft 
eveneens geen datumvermelding, maar in de 
folder staat �geldig van 24 augustus tot en 
met 25 september 1987.

We mogen er dus van uit gaan dat deze 
folder uit 1987 is. Weten jullie uit welk jaar 
de folders zijn, of zijn er bij jullie nog meer 
exemplaren / versies bekent, dan hoor ik dat 
wederom graag.( In de Engelse folder is ook 
sprake van een �CJP discount sticker�.)
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Vondst van de maand.

Ook deze keer komt �De vondst van de 
maand� weer gewoon van Marktplaats. Een 
folder m.b.t. levensplan sparen. Met mooie 
illustraties van de professor en de Generaal, 
waarin de professor de Generaal dit 
levensplan sparen aanprijst. Ik weet niet 
precies waarom, maar mij bekruipt direct het 
gevoel van een woekerpolis. En hoe 
toepasselijk dit achteraf blijkt te zijn, dat nu 
net de Generaal voor deze folder is gebruikt. 
Deze folder past zo bij de andere 
afleveringen van een mislukte machtsgreep 
of andere blamage. Het blijft echter een 
mooie folder die in mijn beleving �de vondst 
van de maand� meer dan waard is. 

27e Brabants Stripspektakel.

Op 25 en 26 augustus 2012 wordt het 27e

Brabants Stripspektakel gehouden te 
Valkenswaard. Voor meer informatie kijk 
even op www.brabantsstripspektakel.nl.
�De Orde van de Roodkoperen Fluit van 
Verdienste� heeft daar ook een stand. Het is 
de bedoeling �De Orde� te promoten en te 
laten zien waar wij zoal mee bezig zijn, 
daarnaast een mooie gelegenheid met elkaar 
kennis te maken. 

Colofon.

Copyright
Het copyright op alle door Peter de Smet 
getekende afbeeldingen berust bij Funny 
Pens / Erven Peter de Smet.
Het copyright op de overige afbeeldingen 
berust bij de desbetreffende auteurs.
Verveelvoudiging of (weder)verspreiding is 
toegestaan na toestemming van �De Orde 
van de Roodkoperen Fluit van Verdienste�, 
uit hoofde van Nico Stalenburg.
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